
Tisztelt Képviselő-testület! 

2020.10.28-án a Tankerület igazgatója Muszela Szabolcs Úrral személyesen 

jártuk be a Hegyeskő Általános Iskola közösségi tereit, ugyanis rengeteg 

beázás tapasztalható az épületen. Bízunk benne, hogy az év elején sikerül 

megszüntetnünk a fennálló hibákat a tetővel kapcsolatosan, ezzel is védve az 

épület állagát. 

2020.11.30-án az Igazságügyi Minisztérium államtitkára dr. Völner Pál 

térségünk országgyűlési képviselője  látogatott el településünkre, ahol 

átbeszéltük községünk aktuális helyzetét, jövőbeli tervekeinket és 

elképzeléseinket. Ellátogattunk az Idősek Klubjába, illetve Ebszőnybányán a 

Közösségi házba is, ahol Kindáné Győri Márta képviselőtársam fogadta 

képviselő Urat. Ezúton is köszönjük szépen képviselő Úrnak a személyes 

bejárás és egyeztetés lehetőségét.  

2020.11.04.  Sajnos a kialakult járványügyi helyzet miatt az Önkormányzat 

által a Vasdiplomásoknak szervezett köszöntésen nem tudott részt venni 

Fehér Istvánné (Masi Néni) éppen ezért Takács Rita kolléganőmmel 

személyesen ellátogattam a Szatmári Irgalmas Nővérek Szent Vince Idősek 

Otthonába Esztergomba, ahol Tokod Nagyközség Önkormányzatának nevében 

gratuláltunk Masi néninek a képesítés megszerzésének 65. évfordulója 

alkalmából és átadtuk részére elismerő oklevelünket. Még ha csak pár percre 

kaptunk engedélyt az idősek otthona szakápolóitól, de mindenképp szerettük 

volna személyesen átadni és tolmácsolni elismerésünket, amit ezúton is 

köszönünk az ott dolgozóknak.  

További nyugdíjas éveihez ezúton is nagyon jó egészséget és erőt kívánunk 

Masi néniek! 

2020.11.17-én Tokod-Üveggyárban az iskola épületébe voltunk hivatalosak 

Jegyző Úrral, ahol a Tankerület vezetőjével Muszela Szabolcs Úrral és 

kollégáival tekintettük meg a szóban forgó ingatlant, ugyanis december 31-el 

visszakerül Önkormányzatunkhoz.  

2020.11.18-án egyeztettem Kajtor László Úrral a Gégol Kft ügyvezetőjével, a 

gazdasági társaság jövőjével és későbbi terveivel kapcsolatosan, továbbá 

ismételten felajánlottak Önkormányzatunk részére 100.000,- forint értékben 

tüzelőanyagot, melyet majd a szociálisan rászoruló családoknak szállítunk ki.  

Köszönjük szépen felajánlásukat! 

2020.11.24-én kedden 17 órától a Homoródalmási Alapítvány online 

kuratóriumi ülésén vettem részt Bartl Zoltán tanácsnok Úrral, ahol az 

alapítvány alapító okiratát módosítottuk és ezzel együtt megválasztottuk az 

alapítvány élére az új elnököt Sándor Krisztina asszonyt. 

 



2020.11.27-én pénteken a Tokod Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjaival együtt 

elhelyeztük településünk villanyoszlopain az adventi fényeket. 

2020.11.28-án szombaton szintén a Tokod Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

tagjaival kivágtuk a településrészek fenyőfáit, amelyet Szűk Zoltán fuvarozó 

segítségével szállítottunk és állítottunk helyükre. Köszönöm a segítségét 

mindenkinek és külön köszönöm a fenyőfa felajánlásokat.  

Január 4-én hétfőn megkezdődött a 2021-es önkormányzatunk számára is, 

szerencsére teljes létszámmal és mindenki egészségesen érkezett.  

Január 8-án pénteken Tokod-Üveggyárban található iskola épületének 

hasznosítása céljából a Magyar Nemzeti Múzeum képviseletében dr. Vida 

István tett személyes látogatást az ingatlanba. A találkozón az Önkormányzat 

részéről jelen volt Garaguly Tibor jegyző, Pétervári József és Horváth Gergely 

műszakis kollégák, Czirkelbach Olga alpolgármester asszony és Horváth 

Mihály képviselőtársam, akinek közbenjárásával jöhetett létre ez a találkozó.  

Január 9-én szombaton egy kedves és egyben megtisztelő meghívásnak 

tehettem eleget, ugyanis Simon László és Szűcs Piroska napra pontosan 50 

éve házasságot kötöttek és fogadalmukat máig megtartották. Ebből az ünnepi 

alkalomból megerősítették a fogadalmukat a szűk család és Faragó Ferencné 

anyakönyvvezető kolléganőm előtt. Ezúton köszönöm szépen a meghívást, 

igazán megható volt részt venni az eseményen és azt gondolom követendő 

példaként szolgálhat mindnyájunknak, hiszen nem mindennapi tiszteletről és 

kitartásról tettek tanúbizonyságot.  

Január 11-én személyes egyeztetés keretében átbeszéltük a Tempo-

Consulting Kft. ügyvezetőjével Juhász Bálint Úrral a 2021-es évre tervezett 

fejlesztéseinkhez kapcsolódó pályázati lehetőségeket. Sajnos nem látom 

egyelőre túl pozitívan a jövőképet, de lehetőségeinkhez képest igyekszünk 

mindent megtenni és minél többet kihozni a pályázatok terén.  

Január 21-én Kajtor László a Gégol Kft. ügyvezetője látogatott el hozzánk a 

hivatalba a meghosszabbítandó engedélyük kapcsán.  

Január 27-én helyszíni bejárás keretében tekintettük meg újra az 

Ebszőnybányán a felső Vájár úton található „hűtő temető” elhelyezkedését és 

megközelíthetőségét a Farkas-transz Kft. képviselőjével Pap Tamás Úrral. A 

megbeszélést követően benyújtottuk írásos kérelmünket a pályázati 

módosítására a Belügyminisztérium felé, ugyanis jelen időjárási körülmények 

között nem tudjuk megközelíteni az érintett területet, ezáltal képtelenség az 

előírt határidőt tartania az Önkormányzatnak. 

Február 4-én kezdetét vette a Lukácsi Máté Művelődési Ház tisztasági festése, 

mielőtt felkerülnek az új függönyök és árnyékolók. A munkálatokat Nagy 

László végzi, településünk vállalkozója. Hatalmas köszönetemet fejezem ki, 

hiszen a munkát térítésmentesen végzi, ezzel is segítve községünket. 



Február 11-én dr. Oláh András doktor Úrral egyeztettünk, hiszen 2 héten belül 

megkezdődik a faluban található orvosi rendelő felújítása. A rendelés helyéül 

szolgáló lehetséges alternatív megoldásokat, ingatlanokat beszéltük át és 

próbáltuk a lehető legjobb helyszínt megtalálni a zavartalan egészségügyi 

ellátás biztosítására. 

Április 15. Közös bejáráson vettem részt a Léthé Kft képviselőjével községünk 

temetőjében, ahol jeleztem feléjük, hogy gyakrabban szeretném ha ürítenék a 

szemetes-zöldhulladékos gyűjtőedényeket (hiszen azok állapota kritikán aluli), 

továbbá, hogy a temetések idejére az autóikat legyenek kedvesek lent 

parkoltatni. Ezen felül több kisebb dologban is megállapodtunk, bízva benne, 

hogy gondozottabbá válik településünk sírkertje. 

Április 28. Ismét településünkre érkezett a Magyar Honvédség Egészségügyi 

Központja által üzemeltetett mobil oltóbusz, ahol a már korábban leoltott 

polgártársaink kapták meg második körös védőoltásukat.  

Április 30. Szabó József Urat fogadtuk a községházán településünk jegyzőjével 

és Faragó Ferenc képviselőtársammal. A beszélgetés fő témája a 

településünknek ajándékozandó cséplőgép és egyéb paraszti eszközök voltak, 

bízunk benne, hogy tudunk megfelelő helyet találni fenti emlékeknek.  

Május 3. Fülöp János Urral egyeztettünk a Magyar Falu Program keretein 

belül beadandó pályázatról, melyet civil szervezetek részére hirdettek meg. 

Május 4. Garaguly Tibor jegyző Úrral Dorogra utaztam, ahol egy 

megbeszélésen vettünk részt a Dunamente és Térsége Turisztikai Egyesület 

vezetőjével. Bízunk benne, hogy a közeljövőben jó hírekkel szolgálhatunk 

turisztikai szakterületet tekintve.  

A kormányhivatal munkatársaival közös bejáráson vettünk részt, ahol 

illegálisan lerakott hulladékok elszállításáról egyeztettünk. 

16 órától közös gyertyagyújtáson vettem részt a helyi pedagógus közösséggel, 

ahol Csipke Jánosné Joli nénire emlékeztünk. Igazán megható volt kollégáitól, 

kolléganőitől ez a megemlékezés, hiszen a kialakult járványügyi helyzetre való 

tekintettel a korábbi temetésen csak a szűk család vehetett részt.  

Köszönöm a meghívást Huber Andrásné Anci néninek. 

Május 6. dr Mechler Márk ügyvéd Úrral egyeztettem a csatornázási beruházás 

kapcsán szükséges szolgalmijog bejegyzésekről. 

Május 7. A Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által 

szervezett és a Flórián nap alkalmából tartott ünnepségen vettem részt a 

Nyergesújfalui Katasztrófavédelmi Őrsön. 

Május 13. Tokod-Ebszőnybányán az ÉKDU-7-es projekt kapcsán egyeztettünk 

egy személyes bejárás keretében a kivitelező és az ÉDV Zrt. képviselőivel. 

Reményeim szerint a nyár közepén-végén  megkezdődik a csatornahálózat 

kiépítése Ebszőnybánya területén.  



Május 17. dr Mechler Márk ügyvéd Úrral egyeztettem az önkormányzat 

kintlévőségeivel és annak behajtásával kapcsolatban. Sajnos több éve húzódó 

ügyekről van szó, többnyire étkezések befizetésének elmulasztásából adódóan.  

május 26-án és május 28-án a Tokodi Mesevár Óvoda telephelyein 

megrendezett gyermeknapi rendezvényen vettem részt a helyi önkéntes 

tűzoltókkal, ahol a gyermekek beülhettek a gépjárműfecskendőbe és 

természetesen locsolhattak is. Nagyon jó volt a gyermekek között lenni, 

feltöltöttek mindnyájunkat pozitív energiával, köszönjük a lehetőséget az 

intézményvezetőknek.  

Május 29. A kockahegyen ezen a napon került volna megrendezésre a 

Tábortűz Piknik, de a járványhelyzet miatt az idén még nem került 

megrendezésre az esemény. Mindezek ellenére több baráti társasággal együtt 

felsétáltunk a területre szalonnát sütni és megbeszéltük, hogy jövőre ismét 

körbe álljuk a tábortüzet a tokodi és valamennyi térségbeli polgártársunkkal 

együtt. 

május 30. Reggeli órákban a faluban kezdődött szintén az önkéntes tűzoltók 

nyitott szertárkapus rendezvénye, ahol gyermeknap alkalmából fogadjuk az 

odalátogató családokat és megtekinthetik a gépjárműveket, illetve itt is 

lehetőség van kipróbálni a fecskendőt is. A faluból Üveggyárba, onnan 

Tokodaltáróra végezetül pedig Ebszőnybányára érkezett a tokodi tűzoltók 

Steyr gépjárműfecskendője és Volkswagen Amarok erdőszeres gépjárműve. 

Köszönöm az egyesület tagjainak, hogy mindig lehet rájuk számítani és ilyen 

sokat tesznek a helyi közösségekért. 

Május 31. Balázs János tokodi lakossal egyeztettem területvásárlási 

kérelmével kapcsolatban. 

Június 3. Dorogon a városházán kezdtem a napot, ahol Tittmann János, 

Kolonics Péterné Melinda, Kollár Károly és Bánhidi József polgármester 

kollégákkal egyeztettünk egy közös pályázati lehetőségről, amely egy 

kerékpáros sport és szabadidős programot nyújthatna a térségben élő 

valamennyi lakosnak.  

Tatabánya volt a következő helyszín a napon, ahol a Rába-Duna-Vág Korlátolt 

Felelősségű Európai Területi Társulás vezetőjével egyeztettem, egy a 

folyamatban levő pályázatunkról, melyet felvidéki testvértelepülésünkkel, 

Csatával közösen nyertünk el. Mobil színpad, hangtechnika kerül beszerzésre 

továbbá egy közös rendezvényt kell megvalósítanunk a jövőben.  

Délután folyamán dr. Fridrich Gábor rendőr ezredes Úr tett látogatást 

hivatalunkban, hogy bemutatkozzon és megismerjük egymást, ugyanis 2021 

május 1-jei hatállyal ezredes Urat bízták meg a dorogi rendőrkapitányság 

vezetésével. Biztosítottuk egymást a jövőbeli konstruktív együttműködés felől.  

Június 11. Nyíregyházára utaztam, ahol a Toyota Titán kereskedésében 

átvehettem településünk új Tanyagondnoki gépjárművét, egy kilenc személyes 



Toyota Proace típusú személygépkocsit. A Magyar Falu Program keretében 

elnyert sikeres pályázatunknak köszönhetően 100%-ban finanszírozott a 

gépjármű.  

Köszönöm Papp Györgynek a nyíregyházi fuvart. 

Június 12. dr. Völner Pál országgyűlési képviselő Úr invitálására dunai 

hajózáson vettem részt településünk jegyzőjével, Garaguly Tibor Úrral. A 

rendezvény célja egy hagyományteremtő hajósfelvonulás létrehozása, 

melyenmár első alkalommal rengeteg hajó, motorcsónak vett részt. A 

felvonuláson résztvevő hajók Verőcénél fordultak vissza, majd Visegrádon 

kötöttünk ki, ahonnan autóbusz szállította vissza az utazóközönséget 

Esztergomba.  

Június 14. A Tokodi Értékek és Gyűjtemények Házának kiállítóival 

egyeztettünk a későbbi üzemeltetésről és annak feltételeiről. 

Óvodánk intézményvezetőivel egyeztettünk a leállások és járványhelyzet 

kapcsán felmerülő üzemeltetési lehetőségekről és feltételekről. 

június 15. Robotka Bence elnök Úrral egyeztettünk a tokodi futballpálya 

locsolását és karbantartását illetően. Reményeink szerint, megoldódik a pálya 

megfelelő locsolása.  

június 16. Bodnár Mihály Úrral egyeztettem, aki a Magyar Falu Program 

pályázati rendszer keretében segíti dr. Völner Pál képviselő Úr munkáját és az 

operatív szervezést.  Szó esett a 2021-2027-es időszakra vonatkozó pályázati 

lehetőségekről. 

 

 

 

 

 

 


